
Η Ψηφιακή Εποχή
της Γεωργίας 



Είστε  Γεωπόνος; 
Μπείτε στο ψηφιακό δίκτυο AGROMET
και αναβαθµίστε τις συµβουλευτικές
σας υπηρεσίες για την Φυτοπροστασία,
Λίπανση και Άρδευση.

Είστε Παραγωγός;
Έχουµε τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία για
να βελτιώσετε την παραγωγή και να µειώσετε το 
κόστος της. Αποκτήστε και εσείς πρόσβαση στα 
ψηφιακά δεδοµένα των χωραφιών σας.

Είστε Συνεταιρισµός;
∆ιαχειριστείτε εύκολα το σύνολο των
αγροτεµαχίων, διασφαλίστε την ποιότητα
των προϊόντων του συνεταιρισµού και
αυξήστε την ανταγωνιστικότητα τους.

Οι υπηρεσίες «Γεωργίας Ακριβείας» AGROMET 
της TractorGPS επιτρέπουν σε παραγωγούς, 
συνεταιρισµούς και αγροτικούς συµβούλους 
να εντοπίσουν ζητήµατα στον αγρό πριν αυτά 
να είναι ορατά µε γυµνό µάτι, παρέχοντας έτσι 
τη δυνατότητα για λήψη προληπτικών µέτρων 
που διασφαλίζουν την οµαλή εξέλιξη των 
καλλιεργειών.

Μέσα από ένα σύνολο υπηρεσιών που 
προσφέρει η πλατφόρµα AGROMET, καλύπτει 
µεταξύ άλλων, την επίβλεψη, αξιολόγηση, 
αλλά και την συµβουλή στοχευµένης επέµβασης, 
οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά 
την απόδοση της αγροτικής σας παραγωγής.



Υπηρεσίες «Γεωργίας Ακριβείας»
σε 3 επίπεδα:

Agromet Climate
Μικροκλιµατικές Συµβουλές Αγρού

H Υπηρεσία AGROMET Climate σας δίνει πρόσβαση σε  έγκυρα αγρο-
µετεωρολογικά δεδοµένα σε επίπεδο χωραφιού από τον Η/Υ ή το smart-
phone σας, καθώς και προειδοποιήσεις για την εµφάνιση µυκητολογικών 
ασθενειών, ώστε να αποφασίσετε έγκαιρα για τις εφαρµογές 
φυτοπροστασίας, σποράς, άρδευσης και λίπανσης. Η υπηρεσια Agromet 
Climate µπορει να συνδυαστεί µε αγρο-µετεωρολογικούς σταθµούς για 
αύξηση της ακρίβειας των δεδοµένων. 

Agromet Pests
Συµβουλές Πρόγνωσης Παρασίτων Καλλιέργειας

H Υπηρεσία AGROMET Pests προσφέρει αποµακρυσµένη παρακολούθηση 
της ανάπτυξης των εχθρών της καλλιέργειας, µε φωτογραφικό υλικό, 
γραφήµατα και µοντέλα πρόγνωσης της πορείας και εξέλιξης τους. 
Η υπηρεσια Agromet Pests συνδυάζεται µε ψηφιακές εντοµοπαγίδες 
παρακολούθησης του αριθµού συλλήψεων σε cloud.

Agromet Maps
Παραγωγή Χαρτών Μεταβλητής Λίπανσης Αγρού

H Υπηρεσία AGROMET Maps σας παρέχει τη δυνατότητα αποµακρυσµένης 
επίβλεψης αγροτεµαχίων µε χρήση δορυφορικών δεδοµένων. 
Ταυτόχρονα, σε συνδυασµό µε την υπηρεσία advanced map, δίνεται η 
δυνατότητα παραγωγής χάρτη µε ζώνες διαφοροποιηµένης λίπανσης 
σύµφωνα µε την παραλλακτικότητα του χωραφιού.  Εξασφαλίζουµε την 
διασύνδεση του χάρτη µε όλες τις συσκευές GPS, όπως Trimble, John 
Deere, CNH, κ.α.

*Συνδυάστε την υπηρεσία Agromet Maps µε χαρτογράφηση εδάφους µε συσκευή 
VERIS, ωστε να αυξήσετε την αποτελεσµατικότητα της λιπαντικής συµβουλής.



Γνωρίστε τιs
Mobile Εφαρµογές

Agromet Maps Scouting
Εντοπίστε µέσω των δορυφορικών 
φωτογραφιών υψηλής ευκρίνειας 
προβληµατικές περιοχές στο χωράφι και 
χαρτογραφήστε τις για επιτόπιο έλεγχο.

Agromet Climate Kαιρός
7ήµερη µικροκλιµατική πρόγνωση καιρού 
σε επίπεδο χωραφιού, µε παραµέτρους 
βροχόπτωσης, θερµοκρασίας, 
εξατµισοδιαπνοής κ.α.

Agromet Pests Alerts
Λάβετε αυτόµατες ειδοποιήσεις όταν οι 
πληθυσµοί εντόµων στην καλλιέργεια 
σας αυξάνονται επικίνδυνα.

Ολοκληρωµένες Λύσεις Έξυπνης Γεωργίας

Γεωργίου Κατεχάκη 1
Θεσσαλονίκη
546 27

Τ  +30 2310 287 166
F  +30 2310 501 199
E  info@agromet.gr

www.agromet.gr
www.tractorgps.gr


